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Mateus Basso 
Rua Cris�ano Viana, 548, apto. 03, Pinheiros, São Paulo, SP, 05411-000 
T: +55 11 97148 2637  E:  mateusbarretobasso@gmail.com  

   
Objetivos  Atuação jurídica nos ramos da Propriedade Intelectual, Direito Autoral, Direito do Entretenimento - com ênfase em em                 

produções culturais que se viabilizam por meio de leis de incen�vo, sobretudo em produções audiovisuais - e atuação                  
e estudo nos reflexos jurídicos da a�vidade publicitária. 

   
Experiência  APRO - Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais                                                          DEZ/2015 – momento 

Gerenciamento jurídico da en�dade com especial enfoque na gestão de assuntos internos da en�dade e assessoria                
jurídico-negocial aos associados. Gestão do  Fórum da Produção Publicitária , par�cipação no projeto de capacitação do               
Instituto Objetiva e na plataforma de internacionalização  Filmbrazil . Organização de a�vidades extras jurídicas,             
promoção de palestras, seminários e workshops para empresas produtoras sobre diversos temas relacionados com a               
produção audiovisual, juntamente com produção de materiais didá�cos e de apoio à atuação das associadas e demais                 
agentes do mercado. 

ONG Ar�go 19                                                                                                                                           JUL/2013 – DEZ/2014 

Organização internacional de Direitos Humanos, especializada na defesa e promoção da liberdade de expressão. A               
organização tem status de consultora da ONU e da OEA e atua diretamente na promoção de polí�cas inclusivas que                   
garantam maior liberdade de expressão, além de realizar periodicamente relatórios, informes, car�lhas e manuais              
sobre o tema. 

Escritório Rosset e Silva Sociedade de Advogados                                                                                     JAN/2012 – DEZ/2012 

Escritório jurídico de pequeno porte prestador de serviços de assistência jurídica, tanto contenciosa como consul�va,               
de empresas e pessoas �sicas, atendendo aos interesses dos clientes nas mais diversas áreas do direito, com especial                  
atuação no contencioso cível, trabalhista, tributário, penal e societário. 

Escritório Tranchesi Or�z & Andrade Associados (TOAN)                                                                   AGO/2007 – JUL/2008 

Escritório jurídico especializado na atuação de Direito Tributário, prestando serviços desde acompanhamento            
contencioso à consultoria e planejamento tributário de pessoas �sicas e jurídicas, além de subsidiariamente atender               
as demandas civis e contratuais de alguns clientes. 

 

Cargos  Membro Comissão Especial de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento OAB-SP                  2018 - momento 

Coordenador Jurídico Ins�tuto Obje�va                                                                                                                 2017-momento 
 
Colaborador Suplente do Cons. Nac. de Combate à Pirataria e Delitos contra a Prop. Intelectual (CNCP) 2016-momento 

 

Formação  Mestrado em Direito Civil (Direito de Autor) na USP -  orientação Prof. Antonio Carlos Morato                           2017-momento 
 
Pós Graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídias na ESA-OAB/SP                    2015-2016 

Bacharel em Direito na Faculdade de Direito da USP                                                                                      2005-2014 
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Curso Técnico de Fotografia na Escola Panamericana de Artes (EPA)                                                                     2010-2012  

 

Cursos  Curso “Licenciamento de Marcas e Personagens” pela ABRAL                                                                                              2018 

Jornada de Direito e de negócios para o mercado audiovisual no B_arco                                                                           2018 

CopyrightX da HarvardX e ITS Rio                                                                                                                                                2016 

Intercâmbio de estudos na Kaplan Interna�onal College (Business and Legal English) e Australian Centre for 
Photography in Sydney                                                                                                                                                                  2011 

Intercâmbio acadêmico na Université Paris 1- Panthéon Sorbonne                                                                           2008-2009 

 

Habilidades  Nível avançado (compreensão completa na escrita, leitura e oralidade) em Inglês e Francês.  

Nível intermediário em Espanhol, com plena compreensão na leitura e oralidade. 

Nível avançado com pacote Office (Word, PowerPoint, Excel), pacote Adobe (Photoshop, A�er Effects, Premiere e 
Lightroom), além de amplo domínio da Internet. 

 

Links úteis  La�es -  h�p://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8077501D1  

Linkedin -  h�ps://www.linkedin.com/in/mateus-basso-6ba61180/  
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